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1648 Söylencesi

İmparatorluk, yeni Ortaçağcılık, çok düzeyli yönetişim, 
cumhuriyetçi barış...

Bunlar son dönemlerde uluslararası düzenin yapısında 
meydana gelen değişimleri anlamlandırabilmek için çağdaş 
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Siyasal İktisat (USİ) de-
nince akla ilk gelen kavramlardan ve iğretilemelerden birka-
çı. Bu değişimlerin nedenleri, doğası ve boyutları, elbette bu 
iki bilim dalı içindeki karşıt kuramsal yaklaşımları savunan-
lar arasında geniş biçimde tartışılmakta. Gerçekçiler (realist-
ler), sadece değiştirilmemiş bir anarşist devletler düzeni için-
deki kutuplaşmayı etkileyecek, sırf gücün düzenin birimleri 
arasında dağıtılmasındaki değişikliklere dayalı bir yeni güç 
dengesi kurgulanmasında ısrar ederlerken, gerçekçi olmayan 
(non-realist) kamptakilerin neredeyse ağız birliğiyle dile ge-
tirdikleri yargı, geleneksel devlet egemenliğinin saldırı altın-
da olduğudur. Modern, sınırları belirlenmiş, egemen devle-
tin köklerinin dayandığı klasik Westphalia düzeninin yerini, 
sınırlar sonrası, postmodern bir küresel düzen almakta. Eski 
jeopolitik güvenlik mantığı, jeo-ekonomiden, çok düzeyli kü-
resel yönetişimden ya da çok oyunculu uluslararası sivil top-
lumdan sonra geliyor. Uluslararası düzenin yapısındaki kök-
lü dönüşüm ile onun çatışma ve işbirliği kuralları gözlerimi-
zin önüne seriliyor. Bununla birlikte, gerçekçiler ve gerçekçi 

Giriş
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olmayanlar çağdaş dünya tarihi konjonktürünü değerlendir-
me konusunda ayrışırlarken, Uİ ve USİ uzmanı biliminsan-
ları Westphalia devletler düzenini günümüzün siyaset dün-
yasının yapısını değerlendirmek için bir dönüm noktası ola-
rak anma konusunda birleşmekteler.

Çağdaş baskın eğilimlerin aldığı yol ve bunların sonuç-
ları üzerindeki belirsizlikler, Uİ camiasını kuram oluşturma 
açısından daha güvenilir bir kılavuz olarak tarihe başvurma 
yoluyla, uluslararası düzenler arasındaki ve içindeki dönü-
şümlerin genel özelliklerinin neler olduğunu öne çıkararak 
daha geniş bir soruna yönelmeye zorladı. Uluslararası ilişki-
lerdeki dönüşüm, bir dizi yeni soru üretti. Eğer modern ege-
menlik ve modern devletler sistemi çöküşteyse, bu duruma 
nasıl gelindi? Eğer yeni bir uluslararası düzenin eşiğindey-
sek, önceki jeopolitik dönüşümlerden nasıl dersler çıkarıla-
bilir? Eğer bu yeni düzen, devletlerarası ilişkilerin temel ta-
şıyıcı direği olarak dışlayıcı sınırsallığı dayanak alan devlet 
egemenliğini baltalamakla tehdit ederse, özel bir “uluslarara-
sı” alanın varlığıyla meşrulaşan bilim dalı, bağımsız bir sosyal 
bilim olma niteliğini yitirir mi?

Geleneksel olarak, modern uluslararası düzenin yükseli-
şi, Otuz Yıl Savaşları’nı bitiren Westphalia Barış Antlaşmaları 
ile ilişkilendirilir. Amerikan siyaset bilimi ve İngiliz uluslara-
rası ilişkilerinden Alman toplum felsefesine varana dek çatış-
ma ve işbirliği gibi bütünüyle modern ilkeleri gözeten, ege-
men devletlere dayalı Avrupa düzenini Westphalia Antlaş-
malarının oluşturduğu konusunda bir fikir birliği bulunmak-
ta. Modern uluslararası ilişkilerin başlangıcı olarak disiplinle-
rarası ve paradigmalar arasında 1648 üzerinden gerçekleşen 
yakınsama Uİ’ye bir çeşit kuramsal yön, tematik bütünlük 
ve tarihsel meşruiyet kazandırmış durumda. Literatürde bir 
dizi, üstü kapalı kabul, bir Uİ kuşağından öteki Uİ kuşağı na 
araştırılmadan geçip duruyor. Tarihler yanılmaz ve o tarih ler 
ne denli geçmişse onların toplumsal içeriklerini, bağlamları-
nı ve önemlerini ortaya koymaya isteklilik de o denli az olur. 
Dönemlendirme ise hiç de öyle masum bir çalışma; yalnızca 
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belirleyicilerin tarihin bölümlere ayrılmamış akışına yerleş-
tirilivereceği pedagojik ve bulgusal bir araç değildir. Uİ ku-
ramlarını, uluslararası düzenlerin sürekliliğini ve sürek-
sizliğini kuramlaştıracak ölçütlerin yeterliliğini de göz önün-
de bulunduracak biçimde içine alarak belli dönemlerin ve 
jeopolitik düzenlerin kimliği ve süresi konusunda varsayım-
lar içerir. Buna bağlı olarak 1648’in modernliği üzerindeki 
ortak görüş, Westphalia düzeninin etkisini on yedinci yüzyı-
lın ortasından günümüze kadar sürdüregeldiğine ilişkin bir 
iddiayı da örtülü olarak içerir. Az sayıda Uİ uzmanı bilimin-
sanı on yedinci yüzyıl Avrupa siyasetinin doğrudan yirminci 
yüzyıl uluslararası siyasetiyle karşılaştırılabileceğini öne sü-
rebilirken çoğu, jeopolitik düzenin temel ilkelerinin son 340 
yılda değişmediği ve olsa olsa son 10-20 yılda belki biraz 
tartışılır duruma geldiği konusunda görüş birliğine sahip.1

Gerçekçiler, İngiliz ekolü üyeleri ve yapılandırmacılar 
tarafından paylaşılan geleneksel görüşe göre Westphalia 
Antlaşmaları, uluslararası ilişkiler tarihi açısından kesin bir 
dönüm noktasıdır. 1648 sonrasında modern egemen devlet-
lerarasındaki resmiyet kazanan ilişkiler, türdeş olmayan feo-
dal oyuncular arasındaki, imparatorluk ve kilisenin hiyerar-
şik talepleriyle belirlenen çapraşık ilişkilerin yerini almaya 
başlar. Dışlayıcı egemenliğin şiddet araçlarının sınırlar içinde 
tekelleşmesi yoluyla tek elde toplanması, hükümdarların 
ordu, diplomasi ve antlaşmalar yapma gibi dış siyaset araçla-
rı üstünde üstün denetim kurmasını sağlamaya yaradı. On 
yedinci yüzyılın ortasına doğru artık rakip güç odaklarının 
dışlanmasının karşılıklı olarak benimsenmesine dayanan 
uluslararası hukuka yalnızca bu ayrıcalıkları elinde bulundu-
rabilen hükümdarlar taraf olabilirdi. Çoklu egemenlerin şid-
det araçlarını ele geçirmesi ve bununla ilişkili olarak bağlı 
sınırsallığın kurulmasıyla birlikte siyaset sahası, iç siyasal hi-
yerarşi ve dış jeopolitik anarşi temelinde, iç siyaset-dış siya-

1. Daha doğru bir terim bulunmadığından, siyasal gücün kamusal taşıyıcıları arasın-
daki ilişki için genelleyici olarak jeopolitik terimini kullanıyorum. Savaşlar arası Al-
man jeopolitik geleneğinin özel anlamı için bkz.Teschke 2001.
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1. Giriş: Yapıdan Tarihe

Uİ kuramına yeniden tarihsel bir boyut katma girişimle-
rinin çoğu, hâlâ yeni-gerçekçiliğin yöntembilimsel ölçütleri 
içine sıkışıp kalmış ve onun tuhaf söyleminin izlerini taşır du-
rumda. Öncelikle kuramsal kapanıklığının özgöndergeci [self-
referential] mantığını eleştirerek yeni-gerçekçiliğin tarih dışı 
özünü göstermekle işe başlayacağım. Daha sonra ise Uİ ku-
ramlarını tarihselleştirmenin sıradaki entelektüel yörüngesi-
nin en belirleyici özelliğinin, nasıl yeni-gerçekçiliğin kavram-
sal kısıtlayıcı eleştirilerinden art arda kuramsal kurtulma ol-
duğunu göstermeye çalışacağım. Uİ’nin temel kuramına du-
yulan aydın bağlılığı ile açıklayıcı güç arasındaki ters ilişki, 
Robert Gilpin’in gerçekçiliği tarihselleştirmesi, Stephen Kras-
ner’in Westphalia Barış Antlaşmalarını yeniden okuması, 
John Gerard Ruggie’nin yapılandırmacılığı tarihselleştirmesi, 
Hendrik Spruyt’un yeni-evrimci tarihsel sosyolojisi ve Justin 
Rosenberg’in Marksist görüşleri ile örneklendirilmiştir. Çağ-
daş Uİ kuramı içerisinde daha geniş bir kolun temsilcileri 
olan ilk dört yazar ya gerçekçi/yeni-gerçekçi geleneğe bağlı-
dır ya da onunla mücadele halindedir. Gilpin, bir toplumsal 
eylem için rasyonel seçim kuramını çalışmasının içine katarak 
gerçekçiliğin zenginliğini yeniden doğrulama ve özü gereği 
dü zen temelli bir çerçeveye dönüştürme arayışındayken, 

1

Modern Devletler Düzeninin  
Kökenleri ve Evrimi: 

Uluslararası İlişkiler Kuramındaki Tartışma
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Stephen Krasner Westphalia düzenini kuramlaştırmaya dire-
nen bir dizi tarihsel kaza olarak ortadan kaldırır. Böylelikle ger-
çekçiliği anlamlı biricik Uİ kuramı olarak geri getirir. Ruggie, 
toplumsal yapılandırmacılığa doğru kademeli bir geçiş yap-
maya girişirken, Spruyt ise başından beri yeni-gerçekçilik son-
rası bir yapılandırmacı çerçeveyi benimsemiş durumdadır. 
Entelektüel soydaşlık, Justin Rosenberg’in gerçekçiliğin açık-
layıcı yararlılığına ve ideolojik yardakçılığına doğrudan bir 
saldırı olan güçlü Marksist yaklaşımı ile son bulur. Somut ta-
rihsel sorularla karşı karşıya kalan Uİ kuramı yöntembilimsel 
duruşunu çeşitlendirmek ve genişletmek durumunda kalır.

Bu dizisel yeniden konumlandırma sürecini eleştirel bir 
bakışla derinlemesine bir daha inceleyerek Uİ kuramı saha-
sının nasıl yapıyı üstün tutan, dar tanımlanmış bir olgucu-
luktan (pozitivizm) daha geniş toplumsal ve en sonunda ge-
nel kapsamlı tarihsel süreçlerin eleştirel kuramına geçtiğini 
göreceğiz. Süreç içerisinde akademik Uİ, çağdaş sosyal bi-
limle yeniden bağlanarak derin ve kapsamlı bir yöntembilim-
sel özdeğerlendirmeden geçti. Ne var ki bu yeniden yapılan-
ma kuramsal ve ampirik sorunlara tosladı. Uİ’deki tarihsel 
dö nüş, yeni-gerçekçiliğin olgucu mutlak doğrularını bir yana 
kaldırırken, karşılaştırmalı yaklaşımı sistematik bir incele-
meyle birleştirip düzen dönüşümlerine evirecek hiçbir uzun 
erimli ve geniş kapsamlı inandırıcı görüş ortaya atılamadı.

Peki ama “İngiliz ekolü” ile ilişkilendirilen onca “ulusla-
rarası toplum” literatürü dururken, tarih niçin çağdaş Uİ ku-
ramından arındırıldı? Neden Uİ kuramı, yeni-gerçekçiliğin 
entelektüel hegemonyasının gölgesinde, tarihsiz bir bilim 
dalına dönüştü? 

2. Yapısal Yeni-Gerçekçilik

Kenneth Waltz: Uzun Ömürlü Bir Yapı Olarak Tarih

Kenneth Waltz, klasik gerçekçiliğin bilimsellik öncesi 
ahlakçı önermelerinden kesin bir biçimde ayrılma konusun-
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da uluslararası siyasetin mutlak sınırlarını, anarşinin her şe-
yin önüne geçen gereklerine, yani uluslararası düzenin temel 
yapısal ilkesine koyar. Bu yaklaşıma göre, düzenin niteliksel 
dönüşümleri büzüşerek iki yapısal ilke arasında bir nöbetleş-
meye döner: anarşi ve hiyerarşi (Waltz 1979: 114-116). Bun-
da, tarihi iki başlıkta kapsamanın kuşkulu avantajı vardır. 
Devletler düzeni, işlevsel bakımdan ayrımlaşmamış bir oyun-
cu çeşitliliğinden oluştuğu sürece anarşi alır başını gider; im-
paratorluklar ve diğer merkezî yetke biçimleri görülmeye 
başlar başlamaz, hiyerarşi hükmünü kurar. Her ne kadar 
Waltz, birimleri arasında güç dağılımındaki değişikliklere 
bağlı olarak düzen içinde nöbetleşmeyi hesaba katsa da bun-
lar ancak ve ancak çok kutupluluktan iki kutupluluğa geçiş 
durumunda geçerli olan, derin anarşi mantığına dokunma-
yan durumlardır. Böylesi bir hayatta kalma düzeninde bi-
rimler, kendilerini kurtarma ve gücü azami düzeylere çıkar-
ma ilkelerine uygun hareket etmeye zorlanacaktır. Güç den-
gelemesi ve ittifaklar kurma, istikrar, güvenlik ve düzeni be-
raberinde getirir.1 Güçlü davranış düzenlilikleri, anarşinin her 
şeyin önüne geçen mantığından çıkarılır. Dengeleme –ardın-
cılık değil– devletler arasındaki belirgin güç asimetrisi bulun-
duğu durumlarda ortaya çıkar. Waltz’ın yapısalcı modeli her 
ne kadar –anarşinin kendisinin kalıcılığı istisna olmak üzere– 
güç yeterliliklerindeki çeşitliliklerin iç nedenlerini kabul 
ediyor olsa da kestirimci ve geçmişe dönük, yani tarihsel ba-
kımdan açıklayıcı, yeterlilikleri yönüyle, bütünüyle belirsiz-
liklerle doludur. Neden bir oyuncu belli bir durumda bağla-
şıklık kurma yönünde karar kılarken diğerinin savaşa girişti-

1. Waltz’ın düzenler kuramı, elbette, serbest pazar koşulları altındaki bir rasyonel 
seçim mikro-iktisat kuramıdır. Her ne kadar hem klasik siyaset iktisadının hem de 
yeni-gerçekçiliğin liberal düşünce geleneklerinde kökleri varsa da, uyum nitelikli 
denge, bütün ulus-devletlerin, tıpkı bütün şirketler gibi “dinamik uyarlanma” süreç-
lerinde yok olabileceği yönündeki yerleşik varsayımlar üstüne çalışır. Ve gerçekten 
de Waltz, üst düzey güvenliğin iki kutuplu koşullarda (bu kitabın baskıya hazırlan-
dığı sırada, Pangolosvari bir ışık saçarak ABD-Sovyet ilişkilerinin çifte tekelci [duo-
polistik] durumuyla şaşırtıcı biçimde denk düşen bir tarihsel konjonktür) elde edi-
lebileceği sonucuna ulaşıyor.
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ğini açıklayabilme de “dış kaynaklı değişkenler”e bağlıdır 
(Waltz 1988: 620). Her iki uç olasılık (ve orta yol çözümle-
rin sonsuzluğu) da denkleşimin dizgesel ereği, güç dengesi 
ile korunduğu sürece örtülü kalır. Düzenin varlığını sürdür-
mesi, onu oluşturan birimlerin herhangi birinin varlığını sür-
dürmesini geçersiz kılar. 

Tarih, bu önermeler doğrultusunda bir sorunsuzluğa dö-
nüşür. Anarşi nedensel olarak büzüşerek fazla hoşgörülü bir 
amaç durumuna gelir; hiyerarşi, Uİ kuramı gereksinimini 
gölgede bırakır ve birimler düzeyindeki amaç çeşitlilikleri, 
gözlenebilir sonuç olasılıklarını içermez olur. Sözün özü, 
Waltz diyor ki, “Anarşinin mantığı onun içeriğiyle başkalaş-
maz (…). Anarşi mantığı, düzenin kabilelerden mi, uluslar-
dan mı, pazar tekelcisi (oligopolistik) şirketlerden mi, yoksa 
sokak çetelerinden mi oluştuğuna göre kendini ayarlar,” 
(Waltz 1990: 37). Anarşiye dayalı uzun soluklu bir yapı ola-
rak tarihin durumu, yerine oturmuş gibi.

Waltz’ın öne sürdüğü görüşün iç tutarlılığı su götürmez 
görünüyor. Eleştirinin önü, Waltz’ın ele aldığı kuram oluş-
turma biçimi tanımı ile stratejik biçimde alınmış: “Kuramlar, 
onların neyi açıklama iddiasında olduklarına göre değerlen-
dirilmelidir” (Waltz 1979: 118). Bu bağışıklık kazandırma 
stratejisinin sonucu, yeni-gerçekçiliğin açıklayıcı ereğinin ala-
nının içine girmeyen sorunlara parmak basacak soruların dış-
lanarak geçersizleştirilmesidir (Halliday ve Rosenberg 1998: 
379). Böylelikle eleştiri, daha en başta kuram-ötesi düzeye 
yönelmek durumunda kalır. Waltzcı kuram kulesini açacak 
olan anahtar, yeni-gerçekçiliğin a priori meşru Uİ kuramı ta-
nımı üstüne kurulu olan, simyasal, özgöndergeci, kendi ken-
dine yeterli, bilgi kuramcı doğasının sorgulanmasında yat-
maktadır. Waltz, kendisi için biçilmiş kaftan olan araştırma 
sahasını (uluslararası düzen) insan eylemlerinin diğer bütün 
alanlarından ayırarak belirliyor, bir genel kapsamlı explanans 
(anarşi) ortaya atıyor, uluslararası siyaseti bunun zorlamala-
rından çıkarıyor ve bütün diğer yaklaşımları kendisinin “bi-
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limsel” Uİ tanımına uymadıkları için suçluyor.1 Yeni-gerçek-
çiliğin bilimsel niteliğini oluşturan ölçütler insani yetenekle-
rin (bilinçlilik, seçimler yapma, ilkeler) devre dışı bırakılma-
sı ve her türlü değişken sonuç olasılığının olumsuzlanması-
dır. Bu temelde, Waltz’ın sıkça atıfta bulunulan, “uluslararası 
siyasetin kalıcı karakteri, uluslararası yaşamın niteliğinin 
binyıllar boyunca çarpıcı biçimde aynı kalmasından sorum-
ludur,” (Waltz 1986: 53) yorumu, tarihsel gözlemin sonucu 
olmaktan çok, tarihsel kanıtlarla dayatılan, ama denetlen-
meyen, bir savın sonucu olarak görünüyor. İnsan davranışı-
nın, bir rasyonel seçim sorununu dayatarak, düzenin anarşi-
ye dayalı mantığından çıkarıldığı göz önüne alındığında 
uyumsuzluk yeni-gerçekçiliği haksız çıkarmıyor; [İnsan dav-
ranışı] daha çok düzen dışı, akıldışı ve bu nedenle de kuram 
üstü davranış olarak damgalanıyor.2 Düzen, sapmaları ceza-
landırıyor ama sapma, kuramı cezalandırmıyor. Bu da, elbet-
te, bilimsel mantık ve geçerlilik protokollerini tersyüz edi-
yor. “Davranış sapmaları”, Waltz’ı yeni-gerçekçiliği “akıldışı” 
ama amaca uygun davranışları içine alacak biçimde yeniden 
formülleştirmeye yöneltmiyor; daha çok, geçerliliğine do-
kunmayarak, [yeni-gerçekçiliğin] kapsamı dışında kalıyor. 
Onun savlarını kaç deneysel vaka olursa olsun asla çürüte-
mez ya da geçerli kılamaz; öne sürülen bütün görüş döngü-
sel, özgöndergeci ve kendini doğrulamaya yöneliktir. Ulusla-
rarası siyaset nesneleştirilmiş, tarih dondurulmuş, kuram 
somutlaştırılmıştır: mors immortalis [ölümsüz ölüm]!3

Yeni-gerçekçiliğin temel yanılgısı, (tüm dünyayı yöne-
tecek bir idare yokluğunda) anarşiyi tarihsel kalıcılığı olan 

1. Yeni-gerçekçilik bir bilim oluştururken, aynı sorulara değinen diğer kuramlar, 
felsefe ya da tarihsel yorum diye değerden düşürülüyor (Halliday and Rosenberg 
1998: 381-382 ve 386).
2. Mearsheimer, yapısal gerçekçilikle uyuşmayan devlet davranışının “aptalca” ve 
bununla birlikte kuramsal “sapma” olduğunu belirttiğinde aynı kanıtları ve geçerli-
liği tersyüz etme suçunu işliyor (Mearsheimer 2001: 10-12).
3. Marx, “üretici güçlerdeki büyümede, toplumsal ilişkilerdeki yıkımda, düşünceler-
deki biçimlenmede süreğen bir devinim var; biricik durağan şey, –mors immortalis– 
devinimin soyutlanması” diyerek taş atıyor (Marx 1976d: 166).
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